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THÔNG BÁO
Kết luận của cuộc họp giao ban Ban giám đốc ngày 11/01/2022
Ngày 11/01/2022, Giám đốc Sở Công Thương Đặng Bá Dự chủ trì họp giao
Ban Giám đốc; tham dự có đại diện Lãnh đạo các Phòng: Quản lý thương mại,
Quản lý công nghiệp. Sau khi nghe Văn phòng báo cáo một số nhiệm vụ liên quan
đến công tác tháng 01/2022 và ý kiến của các Phó Giám đốc và đại diện Lãnh đạo
các Phòng tham dự, đồng chí Đặng Bá Dự, Giám đốc Sở kết luận như sau:
1. Thống nhất kế hoạch thực hiện công tác đón Tết nguyên đán Nhâm dần
2022 theo đề xuất của Văn phòng Sở. Riêng đối với công tác kết nghĩa Chaval,
giao Đoàn Thanh niên Sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các Phòng chuyên
môn triển khai thực hiện các chương trình, mô hình phát triển kinh tế thiết thực
cho địa phương, sử dụng nguồn kinh phí của cơ quan và vận động đóng góp tự
nguyện.
2. Giao Phòng Quản lý thương mại
- Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác đảm bảo cung ứng hàng hóa
trong dịp tết Nguyên đán sắp đến. Xây dựng chương trình, kế hoạch ra mắt Trang
sản phẩm Quảng Nam, trong đó chú trọng đến công tác truyền thông, báo cáo dự
thảo nội dung tổ chức cho Ban Giám đốc trước ngày 15/01/2022. Chủ động rà
soát dự toán được duyệt và phối hợp với kế toán Sở bố trí kinh phí thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng QLCN, TTTKC&XTTM theo dõi nhiệm vụ
hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh trong lĩnh vực công thương.
3. Giao Phòng Quản lý công nghiệp
- Khẩn trương xây dựng đề cương xây dựng chương trình phát triển công
nghiệp hỗ trợ đến năm 2030, báo cáo Ban Giám đốc trước ngày 21/01/2022 thông
qua, trên cơ sở đó chủ động liên hệ làm việc với các đơn vị thuộc Cục Công nghiệp
– Bộ Công Thương để triển khai xây dựng chương trình, thời gian thực hiện trước
tết Nguyên đán Nhâm dần 2022.
- Tập trung xây dựng quy chế phối hợp về quản lý, đầu tư cụm công nghiệp
để ban hành trong quý I/2022, thông qua đề cương quy chế phối hợp trong tháng
1/2022.
- Rà soát báo cáo tình hình đầu tư, cơ chế chính sách đã được hưởng, tỷ lệ
lấp đầy (số liệu so với quy hoạch chi tiết được duyệt) của cụm công nghiệp Thanh
Hà (Hội An). Báo cáo Ban Giám đốc trước ngày 17/01/2022.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các đoàn
doanh nghiệp cơ khí trong tỉnh khảo sát, thăm quan Tổng Công ty Thaco

Industries - Tập đoàn Thaco nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cơ khí của tỉnh tìm cơ
hội liên kết sản xuất công nghiệp.
3. Giao Văn phòng Sở
- Rà soát các Ban chỉ đạo do tỉnh thành lập mà Sở Công Thương là thành
viên, báo cáo Ban Giám đốc được biết, chỉ đạo hoặc điều chỉnh thành viên tham
gia cho phù hợp.
- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư, thiết kế sửa chữa Trụ sở
làm việc năm 2022 báo cáo Ban Giám đốc, để trình thẩm định TK trước tết
Nguyên đán Nhâm dần 2022.
4. Các nội dung khác
- Trong thời gian hoàn thành quy chế làm việc và phân công Ban Giám đốc,
trước mắt thực hiện theo phân công cũ (theo quy định và văn bản giao cá biệt).
Đối với các việc đã phân công cho các đồng chí Phó Giám đốc, nhưng có nội dung
nhạy cảm, việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp mà còn có ý kiến khau
nhau, chưa có quy trình, quy định cụ thể, rõ ràng thì đồng chí Phó Giám đốc được
phân công cần trao đổi với Giám đốc Sở trước khi giải quyết.
- Phân công đồng chí Hường Văn Minh – PGĐ Sở theo dõi, chỉ đạo nội dung
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Trưởng các đơn vị thuộc Sở chuẩn bị nội dung và đăng ký lịch với Ban
Giám đốc (thông qua Văn phòng Sở) để họp triển khai chương trình công tác năm
2022, tháng 1, quý I năm 2022 của các đơn vị. Hoàn thành trước ngày 21/01/2022.
Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Đặng Bá Dự tại
buổi họp giao ban Ban Giám đốc ngày 11/01/2022; Các đồng chí Phó Giám đốc
Sở theo lĩnh vực phụ trách theo dõi, chỉ đạo; Trưởng các phòng chuyên môn,
Giám đốc Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở căn cứ
nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BGĐ;
- Các phòng,TT trực thuộc Sở (t/h);
- Lưu: VT, VP.
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